
CARTA CONVITE N o  2018.05.07.1 

LIcITAçA0 DO TWO "MENOR PIEQ 
POR ITEM" PAR.A CONTRATAQAO DE 
SERVIOS TECNICOS 
ESPECIALIZADOS COMO MEDICO 
VETERINARIO PARA MANIJTENcAO 
DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNIC1PIO DE 
ARNEIROZ-CE. 

A Prefeitura Municipal de Arneiroz - CE, através da Comissâo Permanente de 
Licitacão, devidarnente norneada pela Portaria fl. 0  01/2018, torna püblico para 
corthecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo previsto, 
abrirá licitacâo na modalidade Convite, do 'tipo menor preço por item", pare 
atendimento do objeto desta licitacão, de acordo corn as condiçOes 
estabelecidas nesta Carta Convite, observadas as disposiçoes contidas na Lei 
Federal n.° 8.666/93 de 21.06.93, e sues alteraçOes posteriores. 

HORA, DATA E LOCAL: 
Os "DOCUMENTOS DE HABILITAçAO" e "PROPOSTAS DE PREcOS" serâo 
recebidos ern sessâo pUblica marcada para: 
As 07:00 Horas, 
Do dia 16 de Maio de 2018, 
No endereço: Sala de licitaçOes, localizada na Praca Joaquim Felipe, n°15 - 
Centro, Arneiroz - CE; 

Constituem parte integrante desta Carta Convite, independente de transcriçâo, 
os seguintes anexos: 

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREços. 
ANEXO II— MINUTA DO TERMO CONTRATUAL. 
ANEXO Ill - TERMO DE REFERENCIA 

1.0- DO OBJETO 

1.1- A PRESENTE UCFrAçAO TEM COMO OBJETO A CONTRATAçAO DE 
SERVIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO 
PARA MANUTENQAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICIPIO DE ARNEIROZ-CE. 

1.2— 0 valor Estimando desta licitação é de R$ R$ 28.838,67 (Vinte e oito mil, 
aitoceritos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos) 

2.0- DAS RE5TRIcOEs E CONDIQOES DE PARTICIPAçAO 
2.1- RESTRIQOES DE PARTIcIPAcAO 
2.1.1- Nâo podera participar empresa declarada inidonea ou cumprindo pena 
de suspensâo, que lhes tenharn sido aplicadas neste municiplo, por força daj 
Lei n. 0  8.666/93 e suas alteraçoes posteriores; 



2.1.2- Não poderã participar empresa corn falencia decretada; 
	 ff 

2.1.3- E vedada a participaçäo em consórcio e a sub-contrataçâo 
total para a execucão do objeto desta licitaçâo; 

2.2- DAS CONDJçOES DE PARTICIPAcA0 
2.2.1- Podera participar do presente certame licitatOrio pessoa fIsica ou juridica, 
devidamente habilitada a prestar Os serviços objeto desta licitacâo, 
formalmente escoihida e convidada ou legitirnamente interessados, na forma 
do que dispOe o § 32 do art. 22 da Lei n 2  8666/93 e sues alteraçôes posteriores. 

2.2.2- Os Documentos de habilitação e as Propostas de Preços poderão ser 
apresentados por preposto da licitante corn poderes de representação legal, 
através de procuração páblica ou particular corn firma reconhecida. A nâo 
apresentacão nao irnplicara em inabilitação, no entanto, o representante não 
podera pronunciar-se em nome da licitante, salvo se estiver sendo 
representada por urn de seus dirigentes, que comprovern tal condiçâo atravOs 
de docurnento legal. 

2.2.3- Qualquer pessoa poderá entregar os Documentos de Habilitação e as 
Propostas de Preços de mais de urna licitante, porém, nenhurna pessoa, ainda 
que munida de procuração, poderé representar rnais de urna licitante junto a 
Cornissao de Licitação, sob pena de exclusâo surnária dos(as) licitantes 
representados(as). 

3.0- DA APRESENTAçA0 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçA0 
3.1. Os Documentos de Habilitaçâo, em 01 (uma) via, deverâo ser entregues, 
contidos em invólucro opaco e fechado com cola e/ou de forma tal que tome 
detectavel qualquer intento de violação de seu conteüdo, estes trazendo na 
face o seguinte sobrescrito, conforrne abaixo: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - CE 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAcAO 
CONVITE Pt 2018.05.07.1 
ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAcAO 
NOME DO PROPONENTE 

3.2 - DA HABILITAçA0 

3.2.1- REQUISITOS PARA OS CADASTRADOS - PESSOA JURIDICA 

3.2.2- HABILITAcAO JURIDICA 
3.2.2.1- Certificado de Registro Cadastral (CRC) de prestadores de serviços, 
expedido por esta Prefeitura, dentro do prazo de validade, guardada a 
conformidade corn o objeto da licitaçâo. 

3.2.3- REGULARIDADE FISCAL 
3.2.3.1 - Certificado de Regularidade de Situacão (CRS) perante o FOTS; 
3.2.3.2- Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a 
DIvidaAtiva da uniäo, que abrange contribuiçôes Sociais (INSS). 
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3.2.3.3- Certidão Negative de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
3.2.3.4 - Comprovante de Inscriçâo em Orgão Competente - Conseiho Reg 

	htw'ca 

de Medicina Veterinària; 

3.3- REQUISITOS PARA OS NAO CADASTRADOS - PESSOA JURIDICA 

3.3.1- HABIuTAçA0 JURIDICA 
3.3.1.1 -  Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor e todos os 
aditivos, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e 
no caso de sociedade por açöes, acompanhado da ata da assembleia que 
elegeu seus atuais administradores. Em se tratando de sociedades civis, 
inscriçâo do ato constitutivo, acompanhado de prove da diretoria em exercicio. 
Em se tratando de empresário individual Requerimento de Empresário. 

3.3.2- REGULARIDADE FISCAL E COMPROVAQAO TECNICA 
3.3.2.1- Prove de inscriçâo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ; 
3.3.2.2- Certificado de Regularidade de Situacäo (CRS) perante o FGTS; 
3.3.2.3- Certidäo Negative de Débitos relativos aos Tributos Federais e a 
Divide Ativa da uniào, que abrange contribuiçôes Sociais (INSS). 
3.3.2.4- Certidâo Negative de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
3.3.2.5 - Comprovante de Insctiçào em órgâo Competente - Conselho Regional 
de Medicine Veterinéria; 
3.3.2.6 - Certidao Negativa de Débitos com o MunicIpio; 
33.2.7 - Certidao de regularidade de débito para corn a Fazenda Estadual da 
sede da licitante, expedida pelo orgão competente. 

3.3.3 - REGULARIDADE ECONOMICA E FINANCEIRA 
3.3.3.1 - certidâo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa juridica, ou de execuçâo patrimonial, expedida no domicilio 
da pessoa fisica. 

3.4 - HABIuTAçAO - PESSOA FISICA 
3.4.3.1 - Cedula de identidade; 
3.4.3.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas FIsicas - CPF; caso a 
nümero do CPF esteja na cédula de identidade lice dispensado deste item; 
3.4.3.3 - Cornprovante de Residencia; 
3.4.3.4 - Comprovante de Inscriçâo em órgão Competente - Conselho Regional 
de Medicina Veterinéria; 
3.4.3.5 - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
3.4.3.6 - Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divide Ativa 
da uniao, que abrange contribuiçOes Sociais (INSS). 

3.5- OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NESTA CARTA CONVITE DEVERAO 
SER APRESENTADOS: 
3.5.1- Em originals ou publicacâo em Orgâo Oficial, ou, ainda, par qualquer 
processo de cópia autenticada em CartOrio, exceto para a garantia, quando 
houver, cujo docurnento comprobatOrio deverá ser exibido exciusivamente em 
original; - 



3.5.2- Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa  
Na hipótese do documento não conter expressamente o prazo de vat 	efn,o7 
deverá ser acompanhado de declaração ou regulamentação do Orgão em)Sbr,5 2' 
que disponha sobre a validade do mesma. Na auséncia de tat declaração &i-C 
regulamentação, a documento seré considerado vélido pelo prazo de 30 (trinta) 
dias, a partir da data de sua emissâo: 

4.0- DA APRESENTAçAO DAS PROPOSTAS DE PREQOS 
4.1- As Propostas de Preças, em 01(uma) via, deverâo ser entregues 
datilografadas/digitadas, contidas em invOlucro opaco e fechado corn cola e/ou 
de forma tal que tome detectével qualquer intento de violaçâo de seu conteüdo, 
estes trazerido na face o seguinte subscrito, conforme abaixo: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - CE 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAcAO 
CONVITE N2  2018.05.07.1 
ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PREO 
NOME DO PROPONENTE: 

4.2- Somente serão abertas e lidas, na presença dos interessados, as 
propostas dos licitantes previamente habilitados nos termos desta Carla 
Convite, as quais deverão ser apresentadas em 01 (uma) via, rubricada em 
todas as folhas, assinadas na Ultirna fotha pelo Titular ou pelo Representante 
Legal, sern rasuras, emendas, ressalvas ou entretinhas, especificando o objeto 
de forma clara e inequivoca e, ainda, cantendo: 

4.2.1- A razão social e o nUmero do CNPJ; 

4.2.2- 0 prazo de execuçâo do objeto contratual, que será ate 31 de dezembro 
de 2018. 

4.2.3- 0 preço, que deverá ser catado em moeda nacional, em algarismos e 
par extenso, cam a inclusão de todas as despesas, tais camo: impostos, fretes, 
taxas, seguro e quaisquer outras qua forem devidas. Ocorrendo divergéncias 
entre os valores, prevatecerâo Os escritos por extenso; 

4.2.4- 0 prazo de validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
corridos, a contar da data de sua entrega. 

4.2.5- E vedada a utilizaçâo de qualquer elemento, criteria ou fator sigiloso ou 
reservado qua possa, ainda que indiretamente, elidir os principios que regern a 
procedimento licitatório, conforrne estabelece o Estatuto da Licitaçâo Páblica. 

5.0- DO PROCESSAMENTO DA LICITAcA0 
5.1- A presente licitaçAo na modalidade Convite será processada e julgada de 
acardo cam o procedimento estabelecida no art. 43 da Lei n.° 8.666/93 e suas 
alteraçôes posteriores; 
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5.2- Apos a entrega dos envelopes pelos licitantes, nâo seráo a4Øl{o 
quaisquer adendos, acréscimos ou supressôes ou esclarecimentos sokrp  o 
conteUdo dos mesmos; 

5.3- Os esclarecimentos, quando necessérios e desde que solicitados pela 
Comissäo de Licitacâo deste Municiplo, constarão obrigatoriamente da 
respectiva Ata; 

5.4- E facultado a Comissão de Licitacão ou a autoridade superior, em qualquer 
fase da licitação, promover diligencia destinada a esclarecer ou complementar 
a instrução do processo, vedada a inclusâo de documentos ou informaçães que 
deveriam constar originariamente da proposta; 

5.5- Será lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo 
licitatório, que será assinada pela Comissâo de Licitaçâo e pelos licitantes 
presentes, conforme dispoe o § 1 2  do art. 43, da Lei n° 8.666193 e suas 
alteraçöes posteriores; 

5.6- 0 recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitacão e a 
proposta de preço seré realizado no dia, hora e local previstos nesta Carta 
Convite; 

5.7- Recebidos os envelopes "A" DOCUMENTOS DE HABILITAçAO e "B" 
PROPOSTA DE PREç0, proceder-se-á com a abertura e com a análise dos 
envelopes referentes a documentacão; 

5.8- Em seguida será dado vistas dos documentos aos licitantes para que 
rubriquem e procedam, se quiserem, ao exame e se utilizem das faculdades 
outras previstas em Lei; 

5.9- A Comissâo de Licitação poderé, ao seu exclusivo critério, proclamar, na 
mesma sessão, o resultado da habilitação, ou convocar outra para esse fim, 
ficando cientificados os interessados; 

5.10- Divulgado o resultado da habilitacão, a Comissão de Licitaçâo, apOs 
obedecer ao disposto no art. 109, inciso I, alinea a, da Lei de Licitaçöes, fará a 
devoluçâo aos inabilitados, dos seus envelopes "propostas", devidamente 
lacrados; 

5.11- Abertura das propostas dos(as) licitantes habilitados(as) que serâo 
examinadas pela Comissão e pelos licitantes presentes; 

5.12- Divulgaçâo do resultado do julgamento das propostas e observância ao 
prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alinea b, da Lei n° 8.666/93; 

5.13- Apos a fase de habilitação, näo cabe desistOncia de proposta, salvo 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de 
Licitação. 

0 6.0- DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO 



A - AVALIAçAO DOS DOCUMENTOS OF HABILITAcAO -ENVELOPE \$1cE/(;5jII 
6.1- Compete exclusivarnente a Cornissão de Licitacão avaliar o mérito des hv3O / 
docurnentos e inforrnaçOes prestadas, bern corno julgar a capacidade técnic -- 	- 
de cada licitante e a exequibilidade das propostas apresentadas. 

6.2- A habilitaçao seré julgada corn base nos Documentos de Habilitaçâo 
apresentados, observada as exigéncias contidas nesta Carta Convite. 

B - AVALIAçAO DAS PROPOSTAS DE PREOS - ENVELOPE "B" 
6.3- A presente licitação será julgada pelo critério, do menor preço, conforme 
inciso I, § 1 2  do art. 45 da Lei das Licitaçöes; 

6.4- Na proposta prevalecerâo, em caso de discordância entre os valores 
numéricos e por extenso, estes Ultimos. 

6.5- Os erros de soma e/ou muitiplicaçâo, bern corno o valor total proposto, 
eventualmerite configurados nas Propostas de Preços dos(as) proponentes 
seräo devidarnente corrigidos, nâo se constituindo, de forma algurna, como 
motivo para desclassificaçâo da proposta. 

6.6- Seré declarada vencedora a proposta de menor preço global entre os(as) 
licitantes classificados(as). 

6.7- SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREOS 
6.7.1 - Que não atenderem as exigências desta Carta Convite; 

6.7.2- Que apresentarem preços unitérios irrisOrios, de valor zero, ou preços 
excessivos ou inexequIveis; 

6.7.3- Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta 
Carta Convite, nern preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 
licitantes; 

6.7.4- Corn preço unitário sirnbOlico ou irrisório, assim entendido como aquele 
incornpativel corn os preços praticados no rnercado, conforme a Lei 8.666/93 e 
suas alteraçôes; 

6.7.5- No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate se fare, 
obrigatoriarnente, par sorteio, em ato pUblico, para o qua[ todos os(as) licitantes 
serâo convocados(as), vedado qualquer outro processo; 

61.6- De conformidade corn o parecer da Cornissâo de Licitaçao, nâo 
constituirá causa de inabilitação nern de desclassificação da proponente a 
irregularidade formal que nâo afete o conteüdo ou a idoneidade da proposta 
e/ou docurnentacão apresentada. 

7.0- DA ADJUDICAcAO 



7.1- A adjudicaçâo da presente Iicitacâo ao(a) licitante vet 
efetivada mediante termo circunstanciado, obedecida a ordem 
depois de ultrapassado a prazo recursal. fldv30 ./ 

8.0- DO CONTRATO 
8.1- Será celebrado instrurnento de Contrato, conforme minuta anexa a 
presente Carta Convite, que deverá ser assinada pelas partes no prazo de 
05(cinco) dias Uteis, a partir da data da convocacâo encaminhada ao(à) 
licitante vencedor(a) do certame; 

8.2- A recusa injustificada do(a) adjudicatário(a) em assinar o sTermo  de 
Contrato" no prazo estabelecido no subitem anterior, caracterizarà o 
descumprimento total da obrigaçâo, ficando sujeito as penalidades previstas na 
Lei fl. 0  8.666/93 e alteraçoes posteriores; 

8.3- Considera-se coma parte integrante do Contrato, os termos da proposta 
vencedora, seus anexos, bern como Os demais elementos concernentes a 
licitação, que serviram de base ao processo licitatôrio; 

8.4- E facultado a Administraçao, quando o(a) convocado(a) nao assinar a 
"Termo de Contrato" no prazo e condiçöes estabelecidas, convocar Os licitantes 
remanescentes, obedecendo a ordem de classiflcaçäo estabelecida pela 
Comissâo de Licitação, para fazd-lo em igual prazo e nas mesmas condiçöes 
propostas pebo primeiro cobocado, ou revogar a Iicitaçâo consoante prevê a Lei 
n° 8.666/93 e suas abteracOes posteriores. 

9.0- DAS 0BRIGAcOEs DO(A) CONTRATANTE 
9.1- 0(A) CONTRATANTE so obriga a proporcionar ao(à) Contratado(a) todas 
as condiçOes necessárias ao pleno cumprimento das obrigaçôes decorrentes 
do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n 2  8.666193 e suas 
alteraçOes posteriores; 

9.2- Fiscalizar e acompanhar a execucâo do objeto contratual; 

9.3- Comunicar ao(a) Contratado(a) toda e qualquer ocorrOncia relacionada 
cam a execucão do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem 
providéncias corretivas; 

9.4- Providenciar as pagamentos ao(a) Contratado(a) a vista das Notas Fiscais 
/Faturas devidamente atestadas polo Setor Competente. 

10.0- DAS OBRIGAcOES DO(A) CONTRATADO(A) 
10.1- Executar o objeto do Contrato, de conformidade cam as condiçOes e 
prazos estabelecidos nesta Carta Convite, no Termo Contratual e na proposta 
vencedora do certarne; 

10.2- Manter durante toda a execuçâo do objeto contratual, ern cornpatibilidade 
corn as obrigaçOes assumidas, todas as condiçoes e qualificacâo exigidas na 
Lei de LicitaçOes; 



10.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados, substituindo-os nos 
de impedimentos fortuitos, de maneira que nâo se prejudiquem 
andamento e a boa prestação dos serviços; 

10.4- Facilitar a açâo da ftscalização na inspecão dos serviços, prestando, 
prontarnente, Os esclarecimentos que forem solicitados pelo(a) 
CONTRATANTE; 

10.5- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos 
manuseados, sendo que ao(à) CONTRATADO(a) nâo devera, mesmo apOs o 
término do Contrato, sem consentimento prévio por escrito do(a) 
CONTRATANTE, fazer usa de quaisquer documentos Cu inforrnaçoes 
especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execucào do 
Contrato; 

10.6- Providenciar a imediata correção das deficiôncias e/ Cu irregularidades 
apontadas pelo(a) CONTRATANTE; 

10,7- Arcar corn eventuais prejuizos causados ao(ã) CONTRATANTE elou 
terceiros, provocados por ineficiencia ou irregularidade cometida por seus 
empregados elou prepostos envolvidos na execução do objeto cantratual, 
inclusive, respondendo pecuniariamente; 

108- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo tambem de sua 
responsabilidade o pagamento de todos Os tributos que, direta Cu 
indiretamente, incidam sobre a prestação dos servicos contratados, inclusive, 
as contribuicôes previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, 
seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando exciulda qualquer sofidariedade 
da Prefeitura Municipal de Arneiroz - CE par eventuais autuaçöes 
administrativas e/ou judicials uma vez que a inadimpléncia do(a) 
CONTRATADO(A), cam referéncia as suas obrigaçães, nào se transfere a 
Prefeitura Municipal de Arneiroz - CE; 

10.9- Disponibilizar, a qualquer tempo, tada documentacAo referente ao 
pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciàrios relacionados corn a objeto do CONTRATO; 

10.10- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na 
ConsolidacAo das Leis do Trabalho e legislaçao pertinente; 

11.0- DOS PRAZOS 
11.1- 0 Contrato terá Urn prazo de vigéncia a partir da data de sua assinatura, 
ate 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado nos casos e formas 
previstos na Lei n°-8.666193, de 21 de Junho de 1993 e suas alteraçães 
posteriores. 

12.0- DA FORMA DE PAGAMENTO 
12.1- 0 pagamento seré efetuado no prazo de ate 10 (dez) dias óteis apOs o 
adimplemento da obrigacAo contratual, mediante apresentação de Atestado de 
recebimento definitivo, firmado pelo encarregado de recebé-las, na forma do 
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Edital, acompanhado dos documentos habeis de cabranca (NOTAS 
RECIBOS) que deverâo ser entregues na Sede da Secretaria ord' 
despesas deste certarne. v 
12.2. A fatura relativa aos serviços prestados deveré ser apreseritada a Sec. de 
Saude, para fins de conferencia e atestacão da execuçâo dos serviços. 

13.0- DO REAJUSTAMENTO DE PREO 
13.1- 0 valor do presente Contrato não será objeto de reajuste. 

14.0- DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS 
14.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigaçôes assumidas, garantidas a 
prévia defesa, a Administraçâo poderá aplicar ao(à) Contratado(a), as 
seguintes sançöes: 

a) Adverténcia. 
b) Multas de: 
b.1) 10% (dez par cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da 
licitante VENCEDORA em assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias Uteis, contados da data da notificação feita pelo(a) CONTRATANTE; 
b.2) 03% (tres decimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, 
ate o limite de 30 (trinta) dias; 
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nâo cumprida do 
Contrato e rescisâo do pacto, a critério do(a) Sec. de Saáde, em caso de atraso 
dos serviços superior a 30 (trinta) dias. 
b.4) 0 valor da multa referida nesta cláusula serâ descontada "ex-officio" do(a) 
CONTRATADO(A), mediante subtraçâo a ser efetuada em qualquer fatura de 
crédito em seu favor que mantenha junto ao(a) Municipio de Arneiroz - CE, 
independente de notificaçäo ou interpelaçäo judicial ou extrajudicial; 
c) suspensäo temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar cam a AdmiriistracAo, pelo prazo de ate 02 (dois) anos; 
d) Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administraçâo 
Püblica, enquanto perdurarem as motivos determinantes da puniçäo ou ate qua 
o(a) CONTRATANTE promova sua reabilitaçâo. 

15.0- DA RESCISAO CONTRATUAL 
15.1- 0 Contrato firmado em decorréncia da presente licitacäo poderà ser 
rescindido de conformidade corn o disposto nos art's. 77 a 80 da Lei n 
8.666/93; 

15.2- Na hipôtese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso 
I, da Lei n2  8.666193, ao(à) CONTRATANTE são assegurados as direitos 
previstos no art. 80, incisos I a IV, paràgrafos 1 2  a 4, da Lei de LicitacOes. 

16.0- DAS ALTERAcOEs CONTRATUAIS 
16.1- 0(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas 
condiçOes contratuais, acréscimos ou supressöes no quantitativo do objeto 
contratual, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 
Contrato, conforme o disposto no § l, do art. 65, da Lei de LicitaçOes. 



17.0- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
17.1- Os recursos cabIveis seräo processados de acordo corn o que 
a art. 109 da Lei n2  8666193 a suas alteraçôes; 

17.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante peticào devidarnente 
arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente; 

17.3- Os recursos serão protocolados na Prefeitura Municipal de Arneiroz - CE 
a encaminhados a Comissao de Licitação; 

18.0- DA FONTE DE RECURSOS 
18.1- 0 valor global do Contrato a ser celebrado correrá por conta da dotação 
orçamentária n° 20.606.0340.2.023.0000 - Manutenção das atividades da 
Secretaria de Agricultura, 12.361.0231.2.008.0001 - ManutencAo das 
Atividades do FUNDEB 40, 10.305.0171.2.015.0001 - Manutenção do Bloco 
Vigilância em SaUde, elemento de despesa n° 33.90.36.00 133.90.39.00. 

19.0- DAS DISPOSIçOES FINAlS 
19.1- A apresentaçâo da proposta implica na aceitação plena das condiçoes 
estabelecidas neste convite. 
19.2- A presente licitaçAo poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que 
seja constatada ilegalidade no processo e/ou no seu julgarnento, ou revogada 
por conveniência da Administracão, por decisão fundamentada, em que fique 
evidenciada a notOria relevância de interesse do MunicIpio; 
19.3- E vedado ao servidor dos órgãos e/ou entidades da Administracäo 
Püblica Municipal do Arneiroz - CE, Autarquias, Empresas PUblicas ou 
Fundaçães, instituidas ou mantidas pelo Poder PUblico Municipal de Arneiroz - 
CE, participar como licitante, direta ou indiretamente, por Si, por interposta 
pessoa, dos procedimentos desta Licitaçâo. 
19.4- A hornologação da presente Licitaçâo será feita pelo(a)s Ordenadores de 
Despesas das Secretarias de Agricultura, SaUde a Educação do MunicIpio de 
Arneiroz - CE, conforrne dispöe a artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93; 
19.5- A Comissâo poderá conceder tolerância de ate 15 (quinze) rninutos de 
atraso após a hora marcada para a iniclo da licitaçâo; 
19.6- Os casos omissos deste Convite, serão resolvidos pela Comissao de 
Licitaçâo, nos termos da Iegislacão pertinente. 
19.7- Para dirimir qualquer controvérsia decorrente deste certame, a Foro 
competente é o da Comarca de Arneiroz - CE, Estado do Ceará, excluldo 
qualquer outro. 

Arneiroz - CE, 07 de Maio de 2018. 

ANTONIO ELVIS
t  

RHUAN ARAILJO FEITOSA 
Presidente da Comissâo de Licitaçâo 
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ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREOS 
N v3/ 

Local e data 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - CE 
Comissao Permanente de Licitaçao. 

REF.: CARTA CONVITE No 2018.05.07.1 

Apresentarnos a Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execuçào 
dos serviços objeto da Carta Convite em referenda, pelo valor global de 

), corn prazo do execução 
ate 31 do dezernbro de 2018, para Os serviços abaixo especificados: 

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissâo aos ditames da Lei n° 8.666193 
e suas alteraçoes posteriores, bern como as cláusulas e condiçöes 
estabelecidas nesta Carta Convite. 

ITEM ESPECIFIcAçAO UNID QTD 
VALOR 

GLOBAL 
Servicos 	do 	veterinérlo 	no 
acompanhamento 	sanitário 	do 

01 produtos 	destinados 	a 	Merenda MES 08 
Escolar junto a Rode de Ensino 
Infantil 	e 	Fundamental 	deste 
Municipio.  
Serviços 	do 	veterinário 	no 

02 acompanhamento 	da 	Vigilância MES 08 
Sanitária junto ao Fundo Municipal 
de SaUde deste Municipio.  
Serviços 	como 	veterinário 	no 
acompanhamento 	sanitário 	de 
produtos 	oriundos 	do 	PAA 	- 

03 Programa de Aquisiçáo Alimentar do MES 08 
Governo do Estado do Ceara junto a 
Secretaria Municipal de Agricultura 
deste MunicIpio.  

NOME: 
ENDEREcO: 
CNPJICPF N°: 
REPRESENTANTE LEGAL: 
CPF N°: 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
PRAZO DE ExEcucAO: ate 31 do dezembro do 2018. 

asskiatura 	 j 



ANEXO H- MINUTA DO TERMO CONTRATUAL 
 i

e l 

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI t) 
MUNICFPIO DE ARNEIROZ - CE, 

	

ATRAVES 	 DO(A) 
COM 

PARA 0 FIM 
QUE A SEGUIR SE DECLARA. 

o Municiplo de Arneiroz - CE, pessoa juridica de direito püblico interno, através 
do(a) Secretaria de , em sua sede na Praca 
Joaquim Felipe, n015 - Centro, Arneiroz - CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nY 
06.748.297/0001-54, neste ato representado(a) pelo(a) Ordenador de 
Despesas, Sr(a). , doravante denominado de 
CONTRATANTE, no final assinado(a), e do outro lado, a Empresa 

	

corn 	endereço 	na 
__________ inscrita no CNPJ/MF n°_______________ 

representada pelo(a) Sr(a). 	 , inscrito(a) no CPF/MF 
n.° 	 , no final assinado(a), doravante denorninada de 
CONTRATADO(A), de acordo corn a Carla Convite n.° 2018.05.07.1, em 
conformidade com o que preceitua a Lei Federal n 2  8.666/93 e suas alteraçoes 
posteriores, sujeitando-se, as partes, as suas norrnas e as cláusulas e 
condiçôes a seguir pactuadas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1- 0 presente Contratação de Serviços Técnicos Especializados como 
medico veterinário para rnanutençäo das atividades de diversas secretarias do 
Municipio de Arneiroz-Ce. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
2.1- 0 presente Contrato tern corno fundarnento o Convite ri. 0  2018.05.07.1, 
devidarnente hornologado pelo(a) Secretário acima citado(a) e ao firn 
assinado(a), bern como a proposta do(a) CONTRATADO(A), tudo parte 
integrante deste Terrno Contratual, independente de transcricão. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO 
3.1- 0 valor global deste Contrato e de R$ 	 ), a 
ser pago mensalrnente a quanti de R$  
nele estando incluldas todas as despesas e custos necessérios a sua perfeita 
execução, conforme planilha em anexo. 

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
4.1- A fatura relativa aos serviços prestados devera ser apresentada ao(à) 
Sec. de , ate o 100  (décimo) dia Util do rnês subsequente a 
realização dos serviços, para fins de conferéncia e atestação da execucâo dos 
serviços. 
4.2. A fatura constaré dos serviços prestados, de acordo corn o quantitativo 
firrnado; 
4.3- Caso o faturarnento seja aprovado pelo(a) Sec. de 	o 
pagamento será efetuado no prazo de ate 10 (dez) dias áteis, rnediante 



apresentação de Atestado de recebimento definitivo, firmado pelo encarrëadot 
de recebe-tas, na forma do Edital, acomparihado dos docurnentos habet de—c  
cobrança (NOTAS FISCAIS e RECIBOS) que deverào ser entregues na 8'e1 	2 
da Secretaria ordenadora de despesas deste certame. 	 V 

CLAUSULA QUINTA - DO REASJUSTAMENTO DE PREO 
5. 1 - 0 valor do presente Contrato nâo será objeto de reajuste. 

CLAI.JSULA SEXTA - DA DuRAçA0 DO CONTRATO 
6.1- 0 Contrato tera urn prazo de vigéncia a partir da data de sua assinatura, 
ate 31 de dezernbro de 2018, podendo ser prorrogado nos casos e forrnas 
previstos na Lei n°-8.666/93, de 21 de Junho de 1993 e suas alteraçoes 
posteriores. 

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAcOES DO(A) CONTRATANTE 
7.1- 0(A) CONTRATANTE se obriga a proporcionar ao(à) Contratado(a) todas 
as condiçôes necessárias ao pleno cumprirnento das obrigaçães decorrentes 
do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n 2  8.666/93 e suas 
alteraçOes posteriores; 
7.2- Fiscalizar e acornpanhar a execuçào do objeto contratual; 
7.3- Comunicar ao(a) Contratado(a) toda e qualquer ocorréncia relacionada 
corn a execuçao do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem 
providências corretivas; 
7.4- Providenciar Os pagamentos ao(à) Contratado(a) a vista das Notas Fiscais 
/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Cornpetente. 

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAcOES DO(A) CONTRATADO(A) 
8.1- Executar o objeto do Contrato, de conformidade corn as condiçöes e 
prazos estabelecidos nesta Carta Convite, no Termo Contratual e na proposta 
vencedora do certame; 
8.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, ern compatibilidade 
corn as obrigaçOes assurnidas, todas as condiçôes de habilitação e qualificaçâo 
exigidas na Lei de LicitaçOes; 
8.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados, substituindo-os nos casos de 
irnpedirnentos fortuitos, de maneira que nâo se prejudiquem o born andarnento 
e a boa prestacâo dos serviços; 
8.4- Facilitar a acâo da fiscalizaçäo na inspeçâo dos serviços, prestando, 
prontarnente, as esciarecimentos que forern solicitados pelo(a) 
CONTRATANTE; 
8.5- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos 
manuseados, sendo que ao(ã) CONTRATADO(a) nâo deveré, mesrno apOs o 
término do Contrato, sern consentirnento prOvio por escrito do(a) 
CONTRATANTE, fazer usc de quaisquer docurnentos ou informaçôes 
especificadas no parégrafo anterior, a nâo ser para fins de execucão do 
Contrato; 
8.6- Providenciar a irnediata correção das deficiências e/ ou irregutaridades 
apontadas pelo(a) CONTRATANTE; 
8.7- Arcar corn eventuais prejuizos causados ao(â) CONTRATANTE e/ou 
terceiros, provocados por ineficiéncia ou irregularidade cornetida por seus 

r41 



empregados e/ou prepostos envolvidos na execuçào do objeto contrat6at,2  
inclusive, respondendo pecuniariamente,  
8.8- Pager seus empregados no prazo previsto em lei, sendo tambern de4a . 	7 
responsabilidade a pagamento de todos Os tributos quo, direta o1._-
indiretamente, incidarn sobre a prestacão dos serviços contratados, inclusive, 
as contribuiçâes previdenciarias, fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, 
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficarido exclulda quatquer 
solidariedade da Prefeitura Municipal de Arneiroz - CE por eventuais autuaçöes 
administrativas e/ou judicials uma vez que a inadimplencia do(a) 
CONTRATADO(A), cam referenda as sues obrigaçoes, näo se transfere a 
Prefeitura Municipal de Arneiroz - CE; 
8.9 -Disponibilizar, a qualquer tempo, toda docurnentaçào referente ao 
pagamento dos tributos, seguros, encargos socials, trabalhistas e 
previdenciários relacionados corn o objeto do Contrato; 
8.10- Respeitar as norrnas de segurança e medicina do trabalho, previstas na 
Cansolidaçâo das Lois do Trabalho e tegislacäo pertinente; 

CLAUSULA NONA - DAS sANçOEs ADMINISTRATIVAS 
9.1- Pela inexecução total ou parcial des obrigaçoes assumidas, garantidas a 
prévia defesa, a Administraçao poderé aplicar ao(à) Contratado(a), as 
seguintes sançöes: 

a) Adverténcia. 
b) Multas de: 
b.1) 10% (dez par cento) sabre o valor contratado, ern caso do recusa da 
LICITANTE VENCEDORA em assinar a Contrato dentro do prazo do 05 (cinco) 
dias Uteis, contados da data da notificaçâo feita pelo(a) CONTRATANTE; 
b.2) 0,3% (trés decimos par canto) por dia do atraso na execução dos serviços, 
ate a limite de 30 (trinta) dias; 
b.3) 2% (dais par cento) curnulativos sobre a valor da parceta näo cumprida do 
Contrato e rescisão do pacto, a critério do(a) MunicIpia do Arneiroz, , ern caso 
de atraso dos serviços superior a 30 (trinta) dias. 
b.4) 0 valor da mutta referida nesta cláusula sore descontada "ex-officio" do(a) 
CONTRATADO(A), mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura do 
crédito em seu favor quo mantenha junto ao(á) Sec. do 	do 
Municiplo do Arneiraz - CE, independente de notiflcacão cu interpelação 
judicial ou extrajudicial; 
c) suspensão temporária do direito do participar do licitaçàa e impedimenta de 
contratar corn a Adrninistraçaa, polo prazo do ate 02 (dois) anos; 
d) Declaraçâo do inidaneidade para licitar ou contratar cam a Administraçâo 
Püblica, enquanto perdurarem as motivos deterrninantes da puniçâo cu ate quo 
0(a) CONTRATANTE prornova sua reabilitaçâo. 

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL 
10.1- 0 Contrato firrnado ern decorréncia da presente licitaçâo poderé ser 
rescindido de conformidade corn a disposto nos art's. 77 a 80 da Lei n2  
8.666/93; 
10.2- Na hipátese de acorrer a rescisão administrative prevista no art. 79, inciso 
I, da Lei n2  8.666193, ao(à) CONTRATANTE são asseguradas as direitos 
previstos no art. 80, incisos I a IV, paragrafos 1 2  a 42,  da Lei do Licitacães. 

Ag 



CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DAS ALTERAçOEs CONTRATUAIS 
11.1- 0(A) CONTRATADO(A) flea obrigado(a) a aceitar, nas mests 

	/ 

condiçöes contratuais, acréscimos ou supressães no quantitativo do objet6 
contratual, ate o limite de 25% (vinte e chico por cento) do valor irricial do 
Contrato, conforme o disposto no § 1 2, do art. 65, da Lei de LicitaçOes. 

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
12.1- Os recursos cabIveis serão processados de acordo corn o que estabelece 
o art. 109 da Lei n2  8666/93 e suas alteraçôes; 
12.2- Os recursos deverâo ser interpostos mediante petiçâo devidarnente 
arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente; 
12.3- Os recursos serão protocolados na Prefeitura Municipal de Arneiroz - CE 
e encaminhados a Comissao de Licitaçâo; 

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DA FONTE DE RECURSOS 
13.1- 0 valor global do Contrato a ser celebrado, correrá por conta da dotação 
orçamentãria n° 20.606.0340.2.023.0000 - Secretaria de Agricultura, 
12.361.0231.2.008.0001 Manutenção das Atividades do Fundeb 40, 
10.305.0171.2.015.0001 Manutencâo do Bloco Vigilancia e SaUde, elemento de 
despesa n° 33.90.36.00 I 33.90.39.00. 

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DO FORO 
14.1- Fica eleito o foro da Cornarca de Arneiroz - CE, Estado do Ceará, para 
dirimir toda e qualquer controversia oriunda do presente Contrato, que nào 
possa ser resolvida pela via adrninistrativa, renunciando-se, desde já, a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem acertadas, as partes firmam o presente instrumento contratual 
em 02 (duas) vias para que posse produzir os efeitos legais. 

Arneiroz - CE, - de 
	

de  

Ordenador de Depesas 
CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS 

1.  
Nome: 
CPF: 

2.  
Nome: 
CPF: 

CONTRATADO(A) 



ANEXO III - 
TERMO DE REFERENdA 

C-' 

OBJETO. 
CONTRATAAO DE SERVIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO 
MEDICO VETERINARIO PARA MANuTENçAO DAS ATIVIDADES DE 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ARNEIROZ-CE. 

1.1 - DAS EspEClFlcAcOEs DO OBJETO 
• Acompanhamento dos produtos destinados a Merenda Escolar da Rede 

de Ensino de Arneiroz; 
• Acompanhamento da Vigilância Sanitéria junta ao Fundo Municipal de 

Sacide de Arneiroz; 
• Acompanhamento dos Produtos oriundos do Programa de Aquisiçâo 

Alirnentar do Governo do Estado do Ceará - PAA, junto a Secretaria de 
Agricultura de Arneiroz; 

ITEM EsPEcIACAçAO UNID QTD 

Serviços de veterinário no acompanharnento sanitàrio 

01 de produtos destinados a Merenda Escolar junto a MES 08 
Rede 	de 	Ensino 	Infantil 	e 	Fundamental 	deste 
Municiplo.  
Serviços de veterinário no acompanhamento da 

02 Vigilância Sanitaria junto ao 	Fundo Municipal de MES 08 

______ SaUde_deste_Municipio.  
Serviços 	como 	veterinário 	no 	acompanhamento 
sanitário de produtos oriundos do PAA - Programa de 

03 Aquisiçäo Alimentar do Govemo do Estado do Ceara MES 08 
junto a Secretaria Municipal de Agricultura deste 
Municiplo.  

2. JUSTIFICATIVA. 

Justifica-se esta contratacão a necessidade que o municipio de Arneiroz tern 
para execuçâo de serviços como medico veterinário no acompanhamento dos 
programas e açöes desenvolvidas pelas Secretarias de Saüde, Educacào e 
Agricultura. 

3. EXERCUçAO DO CONTRATO. 
A execuçâo do contrato obedecerá ao qua consta no edital e anexos e será 
executado sob o regime de empreitada par preço global e será acompanhada, 
pela Contratante, nos termos dos art. 67 e 73 da Lei federal n o. 8.666/93. 

3.1 	0 contratado é obrigado a reparar, corrigir, 	remover, 	reconstruir ou 
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vIcios, defeitos ou incorreçôes resultantes da execuçäo ou de 
materials empregados. 
3.2 0 contratado e responsével 	pelos danos causados diretamente a 

Adrninistração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucAo do 7 



contrato, nâo exctuindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscaIizaçãotcü ô 
acompanharnento pelo ôrgão interessado. 	 \ \. 

3.3 0 contratado e responsável pelos encargos trabathistas, previdenciário 
fiscais e cornerciais resultantes da execucäo do contrato. 
3.4 0 objeto do contrato nâo podera ser objeto de cessão, subcontratacâo ou 
transferéncia, no todo ou em parte. 
3.5 A Adrninistração rejeitará o objeto executado em desacordo corn o 
contrato (art. 76 da Lei federal n°. 8 .666/93). 

4. RECURSOS ORçAMEIsTrARIOS. 
4.1 - As despesas para execucAo do objeto desta Iicitaçâo correrâo por conta 
das dotaçöes orçamentárias descritas a seguir 20.606.0340.2.023.0000 - 
Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura, 
12.361.0231.2.008.0001 - Manutencão das Atividades do FUNDS 40, 
10.305.0171.2.015.0001 - Manutençâo do Bloco Vigilãncia em Saóde, 
Elemento de Despesas: 33.90.39.00/33.90.36.00, 

5. PREç0, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE. 
5.1 - PREcos: Os preços ofertados devem ser apresentados corn a 
incidéncia de todos Os tributos, encargos trabaihistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocarnentos de pessoal, custos e 
demais despesas previsIveis que possam incidir sobre a prestaçâo do servico, 
inclusive a margem de lucro. 

5.2 - PAGAMENTO: 0 pagamento será efetuado mensalmente de acordo 
corn a prestaçäo dos serviços a vista de fatura que devera ser apresentada 
pela contratada, atestada e visada pelo ôrgão competente. 

5.2.1 - A licitante vencedora devera apresentar, junto corn a fatura, corno 
condição para que o pagamento seja efetuado, as comprovantes de 
regularidade fiscal. 

5.2.2 - Nao haverá antecipacâo de pagarnento. 

5.3 - REAJUSTE: Os valores constantes das propostas não sofrerâo reajuste, 
salvo Os casos de equilibrio econômico-financeiro devidamente sacramentado 
no Art. 65, II almnea "d" da Lei 8.666/93 e alteracães posteriores, o preço poderé 
ser realinhado desde qua a variacäo do preço seja solicitada e cornprovada 
pela contratada. 

6. 0BRIGAç0ES DA CONTRATANTE. 
6.0 - A Contratante se obriga a proporcionar a Gontratada, tocias as condlçces 
necessérias ao pleno cumprimento das obrigaçöes decorrentes da presente 
licitaçâo, conforme estabelece a Lei n.° 8.666193. 
6.1 - Cornunicar a contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada corn a 
execucão do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem 
providéncias corretivas; 
6.3 - Providenciar 0 pagarnento a contratada a vista das Notas Fiscais/Faturas 
e recibo, devidamente atestadas pelo setor competente. WIN 



6.4- Cabe ao contratante, a seu critério e atraves de servidor 
adrninistração exerce ampla, e restrita perrnanente fiscalizaçao de todakäs 
fases de execução das obrigaçöes e do desempenho da Contratade, sdht 
prejuizo do dever desta de fiscaliz 3r seus empregados prepostos ou 
subordinados. 

	

1. 	0BRJGAçOES DA CONTRATADA. 
7.0 - Executer o objeto do Contreto de conformidade corn as condiçOese 
prazos estabelecidos no edital, no Termo Contretual e na proposte vencedora 
do certame; 
7.1 - Utilizer profissionais devidernente habilitados; 
7.2 - Providenciar a irnediate correcAo das deflciencias e/ou irregularidades 
apontadas pela Contratante; 
7.3 - Arcar corn eventuais prejuizos causados a Contratante e/ou terceiros, 
provocados por ineficléncia ou irregularidade cometida por seus empregados 
e/ou prepostos envolvidos na execuçäo do objeto contratual; 
7.4 - Assumir inteira responsabilidade corn todas as despesas diretas e 
indiretas corn as pessoas envolvidas na execuçao do objeto contratual, que 
não terão nenhurn vmnculo ernpregatIcio corn a Contratante; 
7.5 - Aceitar nas mesrnas condiçOes contratuais os acréscirnos e supressOes 
ate o lirnite fixado no § 1 0 ,  do art. 65, de Lei no 8.666/93 e sues alteraçães 
posteriores; 
7.6 - A contratada declara aceitar, integrairnente, todos os métodos e 
processos de inspeção, verificaçâo e controle a serern adotados pela 
contratante. 

	

8. 	DURAcAO DO CONTRATO. 
8.1- 0 contrato tera urn prazo de vigéncia a partir da assinatura ate 31 de 
dezembro de 2018, podendo ser prorrogado nos casos e forrnas previstos no 
art. 57, II da Lei n° 8.666/93 e sues alteracôes posteriores. 

Arneiroz-CE, 07 de Maio de 2018. 
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